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اخبار
برق سیاهبیشه تابستان امسال مستقیم به تهران میرسد
به دلیل اهمیت خط  400کیلوولت وردآورد-سیاهبیشه ،این خط باید در
تابستان امسال وارد مدار بهرهبرداری شود.
سیدزمان حسینی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه خط  400کیلو ولت وردآورد
به سیاه بیشه یکی از خطوط مهم برق منطقه ای تهران و کشور است که از مسیرهای
صعبالعبور می گذرد ،گفت :این خط یکی از خطوط خاص است که نقش مهمی در
شبکه سراسری دارد.وی تصریح کرد :طول این خط  70کیلومتر است و برای ایجاد
سرعت در کار ،به سه قطعه مجزای اجرایی تقسیم شده است.وی افزود :سیل و بارندگی
اخیر جادههای دسترسی را با مشکل مواجه کرده بود که در زمان کنونی جادهها ترمیم
شده و کارگاهها کار عادی خود را از سر گرفتهاند.حسینی با بیان اینکه خط  400کیلوولت
وردآورد-سیاه بیشه تاکنون  90درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ،گفت :اعتبار این
طرح افزون بر  700میلیارد ریال است و تاکنون به همین میزان نیز برای طرح هزینه
شده است.مدیرعامل برق منطقهای تهران با اشاره به اینکه اکنون برای تسهیل و تسریع
در کار ،سه پیمانکار از دو جناح در این طرح مشغول به کار هستند ،گفت :همه تجهیزات
از جمله برج ،مقره ،فیبر نوری و  ...طراحی ،احداث و بهرهبرداری ساخت داخل بوده و ما
اکنون در بخش خطوط برق  100درصد به خودکفایی رسیدهایم.وی گفت :خط 400
کیلوولت سیاهبیشه-وردآورد ظرف سه تا چهار هفته آینده وارد مدار بهرهبرداری میشود.

توسط مدیرعامل شرکت خدمات پشتیبانی اقتصادنوین؛

اقتصادنوینی ها تندیس مدیر شایسته گرفتند

مدیرعامل شرکت خدمات پشتیبانی اقتصادنوین در دومین اجالس مدیر شایسته
حایز کسب عنوان برگزیده گردید و تندیس مدیر شایسته ملی به وی اهداء شد
مهندس محمد رضا امینی مدیرعامل شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین به دلیل
توجه به سرمایه انسانی ،نوآوری وخالقیت ،اثربخشی و تفکر استراتژیک در این شرکت
مورد تقدیر قرار گرفت .الزم به ذکر است اجالس مدیر شایسته ملی با شعار استقرار نظام
شایستگی در سازمانها ،رهبری و رفتار سازمانی ،مدیریت صنعت و تجارت در شرایط
متفاوت زمانی و اقتصادی و همچنین بررسی تجارب مدیریتی با حضور مدیران کلیه
وزارتخانهها ،ارگانها ،سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در عرصه اقتصاد و موسسات
و نهادهای مالی از جمله بانکها ،موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه برگزار شد.

نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی:

بیمه دانا از توانایی مناسبی برخوردار است
یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :بیمه دانا از جایگاه و خوشنامی
مناسبی درصنعت بیمه کشور برخوردار است.
احمد شوهانی نماینده مردم ایالم در بازدید از شعبه ایالم بیمه دانا ،این شرکت را دارای
توانگری مالی مناسبی دانست و افزود :برای کمک به صنعت بیمه کشور و حمایت از این
شعبه از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد  .گفتنی است :در جلسه ای که روز هفتم مرداد
ماه جاری در محل شعبه ایالم با حضور نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسالمی،
رییس شعبه ایالم و چند تن از همکاران شعبه برگزار شد ،گزارشی از وضعیت صنعت بیمه
کشور ،مسایل و مشکالت آن در استان و عملکرد این شعبه در سال گذشته ارائه شد.

بیمه آسیا خبرنگاران را بیمه کرد
بیمه آسیا برای نهمین سال متوالی خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی
کشور را تحت پوشش بیمه عمرو حوادث گروهی قرار داد.
روابط عمومی بیمه آسیا در اطالعیه ای با تبریک روز خبرنگار،روز پاسداشت و نکو
داشت پاکی و حقیقت و با اشاره به احتمال بروز حوادث در فعالیت های خبررسانی
و اطالع رسانی ،اعالم کرد :بیمه آسیا از سال  1386و در جهت تقدیر  ،قدردانی و رفع
نگرانی و دغدغه خبرنگاران در مواقع بروز حوادث ،خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های
جمعی کشوررا تحت پوشش بیمه عمر و حوادث گروهی قرار داده است .بنا براین اطالعیه،
خبرنگاران حوزه بیمه رسانههای جمعی کشور به مدت یک سال از تاریخ 1394/5/17
تا  1395 /5/17در مقابل فوت ،نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی) و هزینه
های پزشکی ناشی از حادثه تحت پوشش بیمه عمرو حوادث گروهی بیمه آسیا قرار دارند.

بانک حکمت ایرانیان به سوئیفت متصل شد
مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان از راه اندازی سوئیفت در اردیبهشت ماه
سال جاری و اتصال به سامانه های آن خبر داد و گفت :این بانک با کشورهای
ترکیه ،هندوستان و چین روابط کارگزاری برقرار کرده است.
عباس عسگرزاده با بیان اینکه ،بانک حکمت ایرانیان چهار سال پیش راه اندازی شده
است ،افزود :در این مدت سامانه های اصلی و پایه های این بانک کامل شده به نحوی
که زنجیره سیستم بانکی در این بانک کامل شده است.وی ،با اشاره به تحریم نظام
بانکی و بانک مرکزی و همچنین محدودیت داد و ستدهای بین المللی در سال های
گذشته ،اظهار داشت :بانک حکمت ایرانیان با وجود این تحریم ها توانست در پایان
سال  ۹۳مجوز پیوستن به سوئیفت جهانی را دریافت کند.مدیرعامل بانک حکمت
ایرانیان ادامه داد :برهمین اساس این بانک در اردیبهشت ماه سال جاری نیز به سامانه
های سوئیفت متصل و با کشور های ترکیه ،هندوستان و چین روابط کارگزاری برقرار
کرد تا بتوانیم در حوزه صادرات و واردات نقش بهتری ایفا کنیم.عسگرزاده با اشاره به
انعقاد تفاهم نامه میان بانک حکمت ایرانیان و صندوق ضمانت صادرات ،اظهار داشت:
همچنین این بانک به سامانه وام ازدواج بانک مرکزی متصل شده و اقداماتی را در
حوزه تولید ،پشتیبانی و همچنین اقتصاد مقاومتی انجام داده است.قرار است این بانک
در حوزه بانکداری بین المللی در بخش اسناد ،ضمانتنامه ها و فاینانس تا پایان سال
جاری اقداماتی را انجام دهد.

دیدار مدیرعامل بانک ملت با رییس دانشگاه آزاد اسالمی

بانک ملت یک بانک دانش محور است

مدیرعامل بانک م ّلت همراه با جمعی از مدیران ارشد این بانک ،با ربیس
دانشگاه آزاد اسالمی و معاونان وی ،دیدار و گفت و گو کرد.
علی رستگار در دیدار با دکتر حمید میرزاده ،رییس دانشگاه آزاد اسالمی بر تقویت
ارتباط بین بانک ملّت و دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد .رستگار در این دیدار با
اشاره به سابقه همکاری بانک ملت و دانشگاه آزاد اسالمی ،از این دانشگاه به عنوان
یک مرکز علمی بزرگ نام برد و اظهار داشت :بانک ملت آماده است تا با استفاده از
امکانات و تجهیزات الکترونیک گسترده و پتانسیل های فراوان خود  ،نیازهای مالی
قشر دانشگاهی را در این دانشگاه بزرگ تامین کند.مدیرعامل بانک ملت ،این بانک را
یک بانک دانش محور خواند و افزود :بانک ملت نشان داده است که به حمایت از توسعه
علم و دانش در کشور توجه زیادی نشان می دهد که نمونه بارز آن انعقاد تفاهمنامه با
دانشگاه های بزرگ کشور در راستای حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان است.

اوپک نشست اضطرای برگزار نمیکند
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) قصد ندارد به منظور بررسی دالیل کاهش قیمت جهانی نفت نشست اضطراری برگزار کند.به گزارش «رویترز» ،دو نماینده اوپک که نامی از آنها ذکر نشده
است ،اعالم کردند :سازمان اوپک برای بررسی دالیل کاهش قیمت جهانی نفت برای برگزاری نشست اضطراری برنامه ای ندارد و نشست بعدی این سازمان براساس برنامه از قبل انجام شده در دسامبر
سالجاری میالدی (آذر ماه) برگزار خواهد شد.همچنین یکی از نمایندگان اوپک گفت :پیشنهای برای برگزاری نشست اضطرای مطرح نشده است ،ضمن اینکه دیگر نماینده اوپک اظهار داشت :انتظار
نمیرود که پیش از نشست برنامه ریزی شده اوپک در دسامبر ،نشستی برگزار شود.

در نامه وزير نفت به مديران شركتهاي بهرهبردار نفت ،گازو امور بینالملل شرکت نفت صادر شد؛

دستور زنگنه براي افزایش  ۵۰۰هزار بشکهای تولید نفت
وزیر نفت در نامهای به مدیران شرکتهای بهره بردار نفت
و گاز ،امور بینالملل شرکت نفت و شرکت پایانههای نفتی
دستور افزایش  ۵۰۰هزار بشکهای تولید و صادرات روزانه
نفت ایران را صادر کرد.
بیژن زنگنه وزیر نفت با صدور دستوراتی به مدیران عامل
شرکتهای بهره بردار نفت و گاز ،مدیریت امور بینالملل
شرکت نفت و شرکت پایانههای نفتی خواستار افزایش ۵۰۰
هزار بشکهای تولید و صادرات روزانه نفت ایران شده است .بیژن
عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان
بزرگترین شرکت بهره بردار نفتی ایران با بیان اینکه هم اکنون
تمام برنامههای الزم برای افزایش تولید نفت و گاز در مناطق
نفتخيز جنوب تدوین شده است ،گفت :عملیات بازگشت به
سقف پیش از تحریم در كمترين زمان ممكن انجام خواهد شد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با اعالم اینکه مناطق
نفتخيز جنوب به عنوان بزرگترين توليد كننده نفت ايران ،حدود
 ۸۳درصد نفت و  ۱۶درصد گاز كشور را تامين مي كند ،اظهار
داشت :با توجه به توافق انجام شده و لغو تحريمها و همچنين
فراهم شدن زمينه صادرات بيشتر نفت ،آمادگي داريم در مدت ۳
روز توان توليد نفت خام را به ميزان حداكثري كه مورد نظر وزير
نفت است ،افزايش دهيم.
پایانهها آماده میزبانی نفتکشهای خارجی
سید پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی هم
اردیبهشت ماه سال جاری در گفتگو با مهر از افزایش توان
صادرات نفت در پایانه های نفتی ایران به  ۶میلیون بشکه در
روز خبر داد و اعالم کرده بود :در صورت افزایش ظرفیت تولید و
صادرات نفت ،ظرفیت عملیاتی الزم برای صادرات نفت در پایانهها
وجود دارد .در همین حال ،شرکت پایانههای نفتی ایران از تکمیل
تعمیرات اساسی ،دوره و به روز سازی تاسیسات فراساحلی،

اسکلهها و مخازن ذخیره سازی نفت کشور در پایانه خارگ به
عنوان بزرگترین ترمینال صادرات طالی سیاه ایران در خلیج
فارس خبر داده است .به گزارش مهر ،شرکت ملی نفت ایران
بهار سال جاری برای نخستین بار موفق به ثبت رکورد صادرات
هفت میلیون بشکه نفت در یک روز و در سقف سهمیه اوپک
شده به طوری که در این عملیات صادراتی هشت پهلوگاه در

مرکز توسعه مدیریت در صنعت نفت تشکیل می شود

با دستور وزیر نفت و به منظور توسعه مدیریت
و تربیت نیروهای جوان در صنعت نفت ،مرکز
توسعه مدیریت درصنعت نفت تشکیل می شود.
به گزارش شانا ،مرکز توسعه مدیریت درصنعت نفت
با توجه به بند  ٤سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی
مقام معظم رهبری مبنی بر “ دانش گرایی و شایسته
ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای
مدیران “ تشکیل می شود.با تشکیل مرکز توسعه
مدیریت در صنعت نفت و با اجرای دقیق و موفق این
دستورالعمل انتظار بر این است که در سال ١٤٠٠
متوسط سن مدیران ارشد صنعت نفت به حدود ٤٠
سال برسد.براساس این دستورالعمل تا پنج سال آینده باید بگونه ای برنامه ریزی و اقدام شود که تمام مدیران ارشد و تاثیر گذار
صنعت نفت از افراد دارای گواهینامه های حرفه ای از این مرکز باشند.بر اساس این گزارش ،سازمان ،شیوه اداره و ارکان مرکز توسعه
مدیریت درصنعت نفت تا پایان شهریورماه  ١٣٩٤با ریاست بیژن زنگنه ،وزیر نفت و زیر نظر شرکت ملی نفت ایران شکل می گیرد؛
این مرکز با حداقل نیروی انسانی خدماتی و با تکیه بر زبده ترین نیروها راهبری خواهند شد.به گزارش شانا ،دستور العمل تشکیل
“مرکز توسعه مدیریت در صنعت نفت “ بر اساس اجرای بند  ١بخش “ ث “ ماده  ٣قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب
 ١٩اردیبهشت  ١٣٩١و ماده  ١٠قانون نفت مصوب  ٩مهرماه  ١٣٦٦و با توجه به بند  ٤سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مقام
معظم رهبری و با مصوبه  ٢٠٦,٩٣.١١٨٥١پنجم مردادماه  ١٣٩٣شورای عالی اداری ابالغ شد.

پایانه نفتی خارگ به طور همزمان درگیر شدند و پس از ١٠
سال امکان صادرات هفت میلیون بشکه در یک روز فراهم شد.
تاکنون تعمیــرات اساسی ،نوسازی و بازسازی  ۱۵بازوی بارگیری
در اسکله ها ،پهلوگاه های  ۵و  ۶اسکله تی در جزیره خارگ و
سه دستگاه گوی شناور در این پایانه نفتی به پایان رسیده و آماده
پهلو دادن به کشتیهای غول پیکر نفتکش ایرانی و خارجی است.

بازگشایی بازارهای جدید نفتی
سید محسن قمصری مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت
ایران هم اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در دوران تحریمها
رابطه و تماس شرکت نفت با مشتریان نفتی به ویژه در اروپا قطع
نشده است ،گفته است :در صورت کاهش فشار از روی خریداران،
امکان افزایش صادرات نفت کشور وجود دارد .رکن الدین جوادی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم با بیان اینکه هم اکنون
ساختار و برنامه ویژه این افزایش تولید و صادرات نفت تعریف
شده است ،گفته است :در شرایط فعلی برنامهریزی ،مدتزمان
و روش انجام کارها هم مشخص شده است .معاون وزیر نفت
تاکید بر اینکه سال گذشته برای بیشتر میادین نفتی مه م یکبار
بهصورت آزمایشی ،برنامه افزایش تولید نفت اجرایی و عملیاتی
شده است ،اظهار داشت :امسال دستور اجرای برنامه افزایش تولید
برای همه میادین نفتی صادر شده است و این برنامه را برای همه
میادین نفتی ،تکرار خواهد شد .این مقام مسئول با بیان اینکه در
قالب یک برنامه کوتاه مدت دو ماهه پس از لغو تحریمها ،ظرفیت
جذب بیش از  ۵۰۰تا  ۶۰۰هزار بشکه اضافه تولید نفت برای
ایران وجود ندارد ،تبیین کرد :بر این اساس شرکت ملی نفت
ایران میتواند تولید نفتش را در کمتر از یک ماه به این ارقام
افزایش دهد .به گفته جوادی ،افزایش بیش از  ۵۰۰هزار بشکه
تولید و صادرات نفت ایران بهلحاظ شرایط عرضه و تقاضا در
ک سال زمان نیاز دارد ،تاکید کرد :ایران تا یک
بازار ،به  ۶ماه تا ی 
سال آینده می تواند به حدود سهمیه تولید نفت قبل از تحریمها
برسد .جوادی در پایان تصریح کرد :به زودی تعدادی کشور که
به خاطر تحریم به آنها نفت نمیفروختیم ،به بازارهای صادراتی
ت ایران اضافهمیشوند و بعضی کشورها هم که حتی پیش
نف 
از تحریم به آنها نفت نمیفروختیم ،در ردیف مشتریان جدید
قرار خواهند گرفت.

رکوردزنی اوپک در پی افزایش تولید نفت ایران

احیای تولید نفت ایران به باالترین سطح از
زمان تشدید تحریم های بین المللی در سال
 ،2012باعث شد تولید نفت اوپک ماه گذشته
به باالترین میزان در بیش از سه سال گذشته
صعود کند.
به گزارش ایسنا ،سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) که در  40درصد از عرضه جهانی نفت
مشارکت دارد ،در گزارش بازار ماهانه اش اعالم کرد
تولید نفت این گروه ماه گذشته به میزان  100هزار
و  700بشکه در روز افزایش یافته و به  31.5میلیون
بشکه رسید.این افزایش تولید در شرایطی صورت
گرفت که عربستان سعودی به اوپک اعالم کرد تولیدش در جوالی بیشترین میزان کاهش در یک سال گذشته را داشته است .این
کشور اغلب با نزدیک شدن به پایان اوج تقاضای تابستان ،تولیدش را محدود میکند.قیمت نفت تحت تاثیر افزایش عرضه از سوی
اوپک ،ادامه تولید آمریکا و نگرانیها نسبت به وضعیت تقاضای چین که اشباع عرضه در بازار جهانی را طوالنیتر خواهد کرد ،هفته
گذشته در لندن به پایین  50دالر در هر بشکه رسید که پایینترین قیمت در شش ماه گذشته بود.دبیرخانه اوپک در این گزارش
اعالم کرد با در نظر گرفتن رشد بهتر از حد مطلوب تقاضای جهانی برای نفت از ابتدای امسال تاکنون و نشانههای بهبود اقتصاد
کشورهای مصرف کننده بزرگ ،تقاضا برای نفت خام در ماههای آتی همچنان روند رو به بهبودی خواهد داشت و به این ترتیب
عدم توازن میان عرضه و تقاضا را کاهش میدهد.

ضرورت حضور بخش خصوصی در فروش نفت
تعدادی از فعاالن اقتصادی میگویند :دولت بخش
خصوصی واقعی را در فروش نفت بازی نمیدهد.
به گزارش مهر ،منصور معظمی در نشست کمیسیون انرژی و
محیط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت :دولت
یازدهم هیچگونه مانعی برای ورود و حضور بخش خصوصی در
صنعت نفت ندارد و این نکته باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
که به چه دلیل این اتفاق آنطور که شایسته است ،رخ نداده و
تاکنون ،فعاالن اقتصادی به طور واقعی وارد صنعت نفت نشدهاند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران افزود :با
توجه به حجم و ارزش مادی باالی محمولههای نفت خام ،الزم
است خریداران تضمین کافی بدهند که مشکلی پیش نمیآید،
بنابراین بخش خصوصی که توان الزم را برای حضور داشته باشد
و بتواند در چارچوب سیاستهای وزارت نفت عمل کند ،میتواند
نفت و فرآوردهها را بخرد.

وی تصریح کرد :حضور بخش خصوصی در پروژههای نفت
نیز از نظر دولت هیچ محدودیتی ندارد و سابقه تقریبا دو ساله
دولت یازدهم نیز نشان داده است که پروژههای نفتی به هیچ یک
از بخشهای دولتی و شبهدولتی واگذار نشده است ،لذا بخش
خصوصی میتواند پیشنهادهای خود را در این زمینه مطرح
کند .به اعتقاد وی ،برنامه ششم فرصت بسیار مناسبی است تا
بخش خصوصی بتواند حرفهای خود را به دولت بزند.معظمی
در خصوص راهکاری برای ورود بخش خصوصی به تجارت نفت،
نیز گفت :میتوان با مدیر بینالملل شرکت جلسات مستقیم و رو
در رو گذاشت و بخش خصوصی راهکارهای پیشنهادی خود را با
این کمیته در میان بگذارد.همچنین در این نشست ،علی شمس
اردکانی عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز به
فروش اوراق سلف نفتی در دولت گذشته اشاره کرد که به گفته
وی ،به رغم موافقت دولت وقت با این مصوبه ،اما عملیاتی نشد.

به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ،ارادهای از طرف
دولت برای اعطای مجوز فروش نفت به بخش خصوصی وجود
ندارد و تجربههای قبلی نیز توام با شکست برای بخش خصوصی
بوده است .از این رو ،ابتدا باید دولت و مسئوالن را به این باور
رساند که بخش خصوصی میتواند به طور شفاف در تجارت نفت
و سوآپ حضور داشته باشد.شمس اردکانی گفت :در همین اتاق
تهران افرادی حضور دارند که حاضر هستند به طور جدی و شفاف
به بخش نفت ورود پیدا کنند و بروند از کشورهای دیگر بنزین
خریداری کرده و به ایران بیاورند اما متاسفانه این اجازه به آنها داده
نمیشود.فرهاد فزونی دیگر عضو کمیسیون نیز معتقد است که
پیشنهادهای بخش خصوصی برای چگونگی ورود به حوزه نفت
باید مدیریت شده باشد .وی افزود :دولت در وهله اول باید به طور
شفاف اجازه سوآپ را بدهد و بدون آنکه نگرانی داشته باشد ،با
همکاری بخش خصوصی این حوزه را راه اندازی کند.

در این میان ،رضا پدیدار ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن تهران هم گفت :در حوزه تجارت نفت انحصارطلبی
وجود دارد اما راه ورود بخش خصوصی به این امر بسته نیست و
در گام نخست باید فعاالن اقتصادی که دارای رتبهبندی اعتباری
هستند ،شناسایی شده و آنها را در تجارت نفت وارد کرد.
مهدی شریفی نیکنفس دیگر عضو کمیسیون و از اعضای
هیات نمایندگان اتاق تهران نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که
بخش خصوصی با نظارت وزارت نفت ،کنسرسیومهایی برای ورود
به تجارت نفت تشکیل دهد.
وی گفت :شرکت نفت میتواند یکی از شرکتهای بازرگانی
تابعه خود را مانند شرکت نیکو ،به عنوان عضوی از این
کنسرسیوم معرفی کرد که با شرکتهای توانمند بخش خصوصی
که از زیرساختهای مناسبی در تجارت برخودار هستند ،تجربه
تازه و پرباری را در بخش تجارت نفت داشته باشد

خبر
مذاکرات پاکستان برای افزایش  10برابری واردات برق
از ایران
رویترز به نقل از یک سخنگوی دولت پاکستان گزارش داد این کشور در
مراحل نهایی مذاکرات برای نهایی کردن توافقی به منظور افزایش  10برابری
واردات برق از ایران است.
به گزارش ایسنا ،ارزش تجارت پاکستان با ایران از  1.3میلیارد دالر در سال مالی
 2008-2009به  217میلیون دالر در سال مالی  2013-2014کاهش پیدا کرد.کاهش
تجارت میان دو کشور در نتیجه تحریمهای آمریکا ،اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر سر
برنامه هسته ای ایران اتفاق افتاد اما با توافق هسته ای که ماه گذشته میان ایران و گروه
 5+1صورت گرفت و زمینه ساز برداشته شدن این تحریمها خواهد بود ،پاکستان در
تالش برای افزایش تجارت با کشور همسایه اش برآمده است.ایران در حال حاضر حدود
 100مگاوات برق به مناطق پاکستان که در مجاورت مرز دو کشور قرار دارند ،صادر
میکند .ظفر یاب خان ،سخنگوی وزارت آب و نیروی پاکستان اظهار کرد که این کشور
در مراحل نهایی مذاکرات برای توافقی قرار دارد که میزان واردات برق از ایران را به هزار
مگاوات افزایش خواهد داد.وی به رویترز گفت :این توافق احتماال بزودی نهایی میشود و
توافق خرید برق شامل یک خط انتقال خواهد بود با اینهمه وی از دادن جزییات بیشتر
تا زمان امضای توافق خودداری کرد.به گفته روبینا آتار ،یکی از مقامات وزارت بازرگانی
پاکستان ،این کشور که با کمبود شدید نیرو دست و پنجه نرم میکند ،روزانه حدود 12
ساعت قطعی برق دارد و مشتاق است نفت و گاز از ایران وارد کند.با اینهمه بزرگترین
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد مکانیسم پرداخت پول است .بانکهای مرکزی دو
کشور در ارتباط هستند و امیدوارند پیش از برداشته شدن تحریمها ،مکانیسم الزم را
ایجاد کنند.وی همچنین عنوان کرد که پاکستان در حال ارتقای پست مرزی کنونی
با ایران است و با پیش بینی افزایش تجارت ،آماده میشود دومین پست را ایجاد کند.
ایران به منسوجات ،کاالهای پزشکی ،کاالهای ورزشی و محصوالت کشاورزی پاکستان
عالقمند است در حالیکه این کشور متقاضی محصوالت انرژی ،آهن و فوالد ایران است.

